ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen 2012
Sourozenci Kyselkovi na představení Zpěvníku v muzeu.

Foto: Silva Smutná

Odjezd v 10 hodin od České spořitelny,
Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš

Více informací v Informačním centru a Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
nebo na telefonním čísle 566 532 342

ZVEME VÁS
Každé pondělí v měsíci březnu 2012 od 16 do 18 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Každou středu v měsíci březnu 2012 od 9.30 do 11.30 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Od 5. do 16. března 2012
VÝSTAVA DĚTSKÝCH ILUSTRÁTORŮ
Městská knihovna, Masarykovo nám. 85
Od 20. března do 31. května 2012
VÝSTAVA OBRAZŮ MGR. MILANA MAGNIHO
Za mlýny na Bílém potoce
Městské muzeum Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš ve spolupráci s Mgr. Magnim
Úterý dne 6. března 2012 v 19 hodin
KONCERT SAXOFONOVÉHO KVARTETA BOHEMIA
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Úterý dne 6. března 2012 v 15.30 hodin
POŘAD PLNÝ VYPRÁVĚNÍ A ZPĚVU K MDŽ
Martin Hrdibka uvadí: Romana Vojtka a Šárku Markovou
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a klub kultury
Sobota dne 10. března 2012 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU
Kontakt: Robert Svoboda tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Úterý dne 13. března 2012 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
V MŠ na Masarykově náměstí
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Čtvrtek dne 15. března 2012 v 15 hodin
GRAFOMOTORICKÉ ODPOLEDNE
Pro rodiče a děti předškoláků
Organizuje: MŠ Masarykovo náměstí
Sobota dne 17. března 2012 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU - MUŽI
Kontakt: Robert Svoboda tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Středa dne 21. března 2012 v 15 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY
Pro rodiče, děti i širokou veřejnost
Odchod v 10 hodin od MŠ Masarykovo náměstí
V případě nepříznivého počasí bude termín přeložen.
Organizuje: MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 21. března 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Našimi hosty bude Pěvecký sbor a zpěváčci národopisného souboru Bítešan.
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 22. března 2012 ve 14.30 hodin
BESEDA S FYZIOTERAPEUTKOU ALŽBĚTOU BELEJOVOU
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš
Neděle dne 25. března 2011
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 27. března 2012 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Žlutá třída v MŠ U Stadionu
Sobota dne 31. března v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Kontakt: Petr Světlík tel. č. 603 429 878
Sportovní hala TJ Spartak
4

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Březen 2012

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ – BŘEZEN 2012
Neděle dne 4. března v 18 hodin
NA VLÁSKU
Premiéra – 99 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství pro celou rodinu. Český dabing.
Neděle dne 25. března v 19.30 hodin
Twilight sága: ROZBŘESK
Premiéra – 116 min. Vhodné od 12 let. Vstupné 74 Kč
Věčností to teprve začíná! R. Pattinson a K. Stewart v nejnovějším pokračování slavné
fantasy.
Neděle 8. dubna v 19.30 hodin
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Premiéra – 87 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
…a stále nestačila dospět! V komedii A. Nellis uvidíte I. Chýlkovou, V. Kotka, B. Klepla,
M. Issovou, Z. Bydžovskou a další…
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php

FARNÍ TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI STAŘEČ 2012
Ve dnech 14. - 21. července 2012 se uskuteční již tradiční farní tábor
pro mladší děti – žáky prvního stupně ZŠ.
Cena tábora je: 1500,- Kč.
Přihlášky naleznete na: http://velkabites.farnost.cz.
Bližší informace získáte u hlavního vedoucího Jana Bryma,
tel. 723 849 271.

FARNÍ TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI DĚDICE 2012
Ve dnech 22.7. - 3.8. 2012 se uskuteční farní tábor
pro starší děti – žáky druhého stupně ZŠ.
Cena tábora je: 1600,- Kč.
Přihlášky naleznete na: http://velkabites.farnost.cz.
Bližší informace získáte u hlavní vedoucí Kateřiny Ráboňové,
tel. 605 324 144.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
schválení rozpočtu města na jednání zastupitelstva dne
13. února odstartovalo naplno činnosti jednotlivých odborů
městského úřadu. I v letošním roce těmi nejdůležitějšími bezesporu budou opět odbory majetkový a výstavby.
Odbor majetkový kromě dokončování agendy akcí loňského roku zahájil přípravy realizace nových staveb. Zejména
pak zateplení kulturního domu, opravy ulice Vlkovské, dílčích oprav památkových objektů města, ale také postupných
oprav bytového a nebytového fondu města. Většina městských
objektů je totiž v současnosti v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Dlouhodobé nedostatečné řešení tohoto stavu
minulým vedením města nás nyní postavilo před zásadní úkol, hledat a najít finanční zdroje
na tyto opravy v řádech milionů korun a stanovit, jaké má být pořadí důležitosti při rozhodování o těchto opravách. Jedná se například o sanace vlhkého zdiva suterénů a přízemí
značné části objektů, v minulosti často řešených bez hledání zdroje vlhkosti pouze opravami
s krátkodobým efektem. Dále také o nezbytné opravy částí staveb (u bytů například výměny
nevyhovujících oken, rekonstrukce výtahů a instalací atd.), dlouhodobě odsouvané a nyní
znamenající zejména výrazné zhoršení kvality užívání samotných objektů.
Odbor výstavby plní kromě běžné pracovní agendy také svoji odbornou roli zejména v případě posuzování záměru a přípravy souvisejících smluv u uvažované výstavby bioplynových
stanic ve Velké Bíteši a v Holubí Zhoři, které byly zastupitelstvem odsouhlaseny rovněž na
únorovém zasedání. Dále při jednáních a připomínkování připravované rekonstrukce dálnice
D1 v úseku kolem Velké Bíteše nebo zpracování změny č. 6 územního plánu města.
Konkrétních záměrů a příprav na zlepšení života ve městě je celá dlouhá řada. Důležitým
okamžikem letošního roku bude případné získání dotace a následná rekonstrukce horní části
Masarykova náměstí - projekt Přestupní terminál Velká Bíteš. Jeho podobu jsme měli možnost
shlédnout a prodiskutovat při besedě přímo s autorem projektu Ing. arch. Burianem. Bohužel
zájem o veřejnou prezentaci rekonstrukce náměstí v kulturním domě byl ze strany občanů města
nepřiměřeně malý. Stejně dopadla i veřejná beseda k výstavbě bioplynových stanic.
Vedení města se v letošním roce mimo jiné hodlá soustředit rovněž i na hledání rezerv
a efektivnějšího fungování školských zařízení města včetně řešení rozšíření kapacity mateřských škol. Vzhledem k tomu, že bude u obou mateřských škol, základní školy a střední
odborné školy v nejbližší době vyhlášeno, v souladu s novelou školského zákona, výběrové
řízení na pozici ředitele, bude tato problematika dořešena až po skončení těchto řízení.
Ing. Milan Vlček
starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE
„TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2012“
Rada města schvaluje termín konání akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2012“ ve dnech
5. září – 12. září 2012.

VÍKENDOVÝ PROVOZ V MĚSTSKÉM MUZEU
Rada města souhlasí s realizací víkendového provozu v Městském muzeu ve Velké Bíteši
v celé sezóně od 1. května 2012 do 30. září 2012 dle žádosti vedoucího muzea takto:
sobota 09:00 – 13:00 hodin, 14:00 – 17:00 hodin a poslední neděle v měsíci 09:00 – 13:00,
14:00 – 16:00 hodin.

VYHLÁŠENÍ KONKURzU NA ŘEDITELE ŠKOL
Rada města rozhoduje vyhlásit v termínu podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, konkurz na ředitele škol:
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

VELKÁ BÍTEŠ MÁ NOVÝ ROZPOČET. MĚSTO SE BUDE
OPRAVOVAT.
Zastupitelstvo města schválilo dne 13. února rozpočet města na letošní rok. Potěšující je, že
se městu daří snižovat provozní výdaje, a zároveň tak má podstatně více peněz na investice a
opravy. Zatímco v loňském návrhu rozpočtu jsme měli v Bíteši k dispozici na opravy, investice
a samostatně vyčleněné akce 16,5 milionů korun, letos máme k dispozici 23,8 milionu korun.
Celkový rozpočet města činí 84,3 milionů korun.
Co se bude opravovat?
V rozpočtu jsou mimo jiné zahrnuty následující investice:
➢
Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši. Znamená to, že na mnoha
místech ve městě již kontejnery na tříděný odpad nebudou „strašit“ na příliš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

viditelných místech, ale budou postaveny elegantní přístřešky. Přispěje to k pohodlí
obyvatel a kultuře prostředí. (2 750 000 Kč, z toho 2 200 000 Kč z dotace)
Zateplení kulturního domu (5 100 000 Kč, z toho dotace 2 300 000 Kč)
Investice do parků a zeleně ve městě (850 000 Kč, z toho předpokládané dotace
600 000 Kč)
Opravy památek ve městě (2 000 000 Kč, z toho dotace 1 000 000 Kč)
Příprava realizace 1. části obchvatu - propojovací komunikace „žďárské“ silnice
I/37 a „tišnovské“ silnice- II/379 (695 000 Kč)
Cyklostezka, chodníky, parkoviště a osvětlení ulice Vlkovská (4 600 000 Kč, z toho
předpokládané dotace 700 000 Kč)
Rekonstrukce lesní cesty Jestřabí - Březka (500 000 Kč, z toho předpokládané
dotace 150 000 Kč)
Opravy v místních částech města (500 000 Kč)

Největší plánovanou akcí je ovšem generální oprava Masarykova náměstí - autobusového
terminálu, na které žádáme dotace z Evropských fondů. Věříme, že projekt bude v letošním
roce podpořen. Dotace, o kterou žádáme, činí cca. 20 milionů korun.
Ladislav Koubek

RADNICE CHCE BÝT ČITELNÁ PRO OBČANY
Na webu města již nenajdeme neomezeně přístupné záznamy z jednání zastupitelstva, přičemž zveřejňování těchto záznamů lze považovat za jeden z důležitých
projevů transparentnosti rozhodování o městských záležitostech. Byl jsem do zastupitelstva zvolen za KDU-ČSL, která měla větší transparentnost rozhodování o městských záležitostech ve volebním programu, a proto mě toto opatření netěší. Má však
svůj důvod.
Po nástupu nového vedení města se začaly ze zastupitelstev pořizovat a umisťovat
na webové stránky města videozáznamy. Zpočátku se zdálo, že s tím nebude žádný
problém. Totéž činila v minulosti i řada jiných měst. Bohužel situaci zamíchal Úřad
na ochranu osobních údajů, dle jehož stanoviska z konce loňského roku tímto města
porušují zákon na ochranu osobních údajů a vystavují se riziku uložení pokuty až 10
mil. Kč. Proto zastupitelstvo v prosinci odhlasovalo pozastavení tohoto zveřejňování
a odstranění již zveřejněných záznamů z minulosti. Následně si vedení města k této
věci vyžádalo stanovisko uvedeného úřadu a ten sdělil, že záznamy lze zveřejnit na
internetu, ale musí být zajištěno, aby přístup k nim byl omezen pouze na osoby, které
mají podle zákona o obcích právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva. To jsou zejména občané města starší 18 let a fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území města nemovitost. S tímto bylo zastupitelstvo seznámeno na únorovém
jednání a bylo přijato usnesení, dle kterého bylo pozastavení zveřejňování záznamů
8
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zrušeno a dále rozhodnuto, že záznamy budou zveřejňovány na webu města a přístup
k nim bude omezen pro výše uvedené osoby.
Zabezpečení přístupu k záznamům pouze těmto oprávněným osobám lze zajistit
nejsnáze heslem. Jednání zastupitelstva se tedy nadále budou nahrávat a vyvěšovat
na internetu a uvedené oprávněné osoby mají možnost požádat na městském úřadě
o heslo, které jim zajistí k těmto záznamům (včetně záznamů z minulosti) přístup.
Bližší pokyny pro získání hesla budou zveřejněny ve Zpravodaji a na internetových
stránkách města. Přístup pod heslem je určitou komplikací, nicméně v současnosti
nemůžeme bez rizika pokuty činit nic jiného.
S potěšením Vám však sděluji, že „zaheslováním“ záznamů z jednání zastupitelstva byla slibovaná transparentnost omezena jen v jednom jejím aspektu. V tomto
duchu totiž byly učiněny i další kroky. Například při prodejích pozemků z majetku
města jsou na úřední desce zveřejňována nejen jejich parcelní čísla, což je ze zákona
povinné, ale i jejich fotografie a zakreslení v mapě. Každý tedy hned ví, jaký pozemek
a kde město prodává, aniž by musel něco složitě zjišťovat (což téměř nikdo pochopitelně nečinil). Na stránkách města je přehledné diskusní fórum, kde mohou občané
vznášet i dotazy na vedení města, rozhlas vysílá i večer (a mimo jiné zve občany na
veřejná jednání zastupitelstva) a na internetových stránkách města lze zjistit, kdy
je který zaměstnanec městského úřadu na svém pracovišti (k dispozici občanům).
V neposlední řadě jsou projevem snahy o transparentnost také veřejné prezentace
a veřejná projednávání zásadních otázek našeho města, jako byla např. lednová prezentace projektu rekonstrukce Masarykova náměstí či únorová veřejná diskuse, týkající se zamýšlené stavby bioplynových stanic ve Velké Bíteši a v Holubí Zhoři.
Aleš Koubek

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města Velká Bíteš na zasedání dne 13. 2. 2012 rozhodlo zrušit pozastavení
zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva města a rozhodlo za účelem informování
občanů zveřejňovat videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš na webových
stránkách města s tím, že přístup k nim bude omezen pouze pro osoby, které mohou nahlížet
do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a kterým bude informatikem MěÚ přiděleno přihlašovací heslo na základě jejich žádosti.
Pokud budete mít zájem o přidělení přihlašovacího hesla, přikládáme formulář žádosti,
který je také uveden na webových stránkách města na adrese:
http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty/1555-formulare.
Oddělení kanceláře tajemníka
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
ŽÁDOST
o přístup k videozáznamům ze zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš
Jméno, příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datum nar.: . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa trvalého pobytu:
Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlašuji, že jsem (zaškrtněte jednu z variant)
☐
☐
☐

občan města Velká Bíteš, který dosáhl věku 18 let
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města Velká Bíteš
nemovitost
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě
Velká Bíteš hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou
je ČR vázána a která byla vyhlášena.

Žádám o přidělení přihlašovacího hesla (zaškrtněte jednu z variant)
☐
☐

na e-mail: ……………………………………………
osobně vyzvednu na MěÚ.		

Prohlášení
V souladu s ust. § 16 a § 17 zákona č.128/2000 Sb. prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé údaje a
zavazuji se přihlašovací heslo uchovávat a nakládat s ním tak, aby nebylo zpřístupněno jiné
osobě.
Dne:
Vlastnoruční podpis:
10
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČANKA VELKÉ BÍTEŠE
Velká Bíteš má první občanku roku 2012. Ptáte se, jak se jmenuje a kde bydlí? Tak na toto
Vám odpoví maminka první občanky paní Veronika Požárová z Velké Bíteše, které jsem
položila pár otázek:
Kdy se malá narodila?
V pátek 20. ledna 2012 ve 20 hodin v Brně v porodnici na Obilném trhu.
Kolik vážila a měřila?
Vážila 3670g a měřila 51 cm.
Jaké jste pro ni vybraly jméno
a z jakého důvodu?
Jmenuje se Karin Kutílková. Příjmení
má po taťkovi a jméno jsem vybrala já.
S partnerem jsme se domluvili, že já
vyberu jméno pro holčičku a on pro
chlapečka. Když nám pan doktor řekl,
že to bude holčička, bylo jasné, že to
bude Karinka. Ze začátku se tatínek
snažil jméno ještě ovlivnit, ale původní
Foto: Veronika Požárová
Malá Karin.
domluva platí, a tak si musel zvyknout.
Teď Karinku obletuje a ani jeden z nás si nedokáže představit, že by se jmenovala jinak.
Co říkáte na to, že je Vaše dcera první občankou Velké Bíteše?
Nečekala jsem, že bude naše Karinka první „Bítešák“ roku 2012. Opravdu mě to překvapilo,
když je až dvacátého. Myslela jsem si, že se na leden chystá v Bíteši více dětí. Vypadá to, že si
ostatní prckové pospíšili a vykoukli ještě do roku 2011 nebo se jim naopak u maminky líbilo
a na svět tolik nepospíchali.
Gratulujeme paní Požárové i jejímu partnerovi k narození malé Karinky i titulu „první
občanky Velké Bíteše“ a přejeme jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Mamince děkuji za rozhovor.

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Silvie Kotačková
Klub kultury
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
BRUSLENÍ S HAFÍKEM

Foto: Archiv MŠ

Z bruslení.

V rámci plnění aktivit projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ proběhlo bruslení s maskotem projektu
– pejskem Hafíkem. Na bruslení byly pozvány všechny děti naší MŠ se sourozenci i rodiči. Účast
byla veliká. Společně jsme si užili spoustu legrace. Některé děti se teprve učily bruslit, některé si
i s rodiči zazávodily mezi překážkami. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky. Po bruslení přišel
vhod teplý čaj a velkou radost udělaly diplomy za účast pro všechny přítomné děti.
Velké poděkování, že jsme si odpoledne na bruslích mohli užít, patří panu GAIZUROVI
z Technických služeb, který pro tuto akci zapůjčil zdarma zimní stadion. Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy, Masarykovo náměstí

SKLIDILI JSME „PRVNÍ OVOCE“.
Když jsme v lednu roku 2008 začali v rámci podpory pohybových aktivit na Základní škole
Velká Bíteš realizovat doporučený základní lyžařský výcvik pro tehdy asi polovinu žáků 3.,
4. a 5. ročníku, bylo našim dlouhodobým záměrem připravit zájemce z řad mladších žáků
naší školy na povinný (součást našeho školního vzdělávacího programu „ Škola pro život“)
12

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Březen 2012

lyžařský kurz zařazený podobně jako na
jiných školách do 7. ročníku.
V letošním školním roce 2011/2012
jsme nabídli žákům 7. ročníku podobně
jako v předchozích letech opět dvě varianty. Pětidenní výcvik s každodenním
dojížděním do Ski areálu na Fajtově
kopci ve Velkém Meziříčí nebo šestidenní zájezd s výcvikem ve Skiparku
Ružomberok na rozhraní Oravy a Liptova ve Velké Fatře na Slovensku.
Hodnotit už můžeme první z nich,
který se konal 23. - 27. ledna 2012 a kterého se zúčastnilo 44 žáků, což jsou asi
2/3 z celkového počtu sedmáků.
Dlouhodobý cíl projektu, jak jsme ho
předjímali před 4 roky, se naplnil. Jestliže v předchozích letech 60-70 % dětí z
naší školy v tomto věku získávalo vůbec
první pocity skluzu na lyžích, letos už se
situace zcela obrátila. Pouze 12 z uvedených 44 žáků v prvním dnu muselo tzv.
šlapat, ostatní s větší či menší jistotou
Foto: Archiv ZŠ
od prvního dne sjížděli dobře vysněžený Z lyžařského výcviku.
lyžařský svah. I ti začínající už třetím dnem věděli, jak příjemná je jízda na velkém vleku.
Základy sjezdového lyžování zvládli opravdu všichni. Teď je to také na vás, rodiče, abyste
dětský elán, zájem a očividnou snahu o vlastní zdokonalení se podpořili zájmem svým. Sníh
nejenom na velkomeziříčské sjezdovce leží každoročně od prosince do března. Touha po
pohybu v různých formách je v tomto ještě dětském věku zcela přirozená. To je opravdu realita, ne ta virtuální.
Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

KULTURA
BOHUSLAV MATOUŠEK A RENATA ARDAŠEVOVÁ
Dlouho jsem přemýšlel, jaký titulek by se hodil k článku o únorovém koncertu Bítešského
hudebního půlkruhu. Vzletné přívlastky, které mě obvykle napadají, zdály se v tomto případě
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Jana Rambousková hrála v BHP počtvrté.

Bezchybná souhra Bohuslava Matouška a Renaty
Ardaševové.
Foto: Otto Hasoň

nedostatečné, houslista Bohuslav Matoušek s klavíristkou Renatou Ardaševovou ční svým výkonem
vysoko nad nimi.
Po předloňském tišnovském koncertu, na němž
naši interpreti hráli hudbu Bohuslava Martinů proloženou ukázkami z dopisů v podání Ladislava Lakomého, bylo jasné, že tento program v Bíteši chceme.
Bohužel jsme to nestihli, pan Lakomý zemřel
v dubnu loňského roku. Dali jsme tedy muzikantům naprostou volnost při sestavování programu.
„Sonáty Beethovena, Janáčka, Martinů - líp bychom
to ani nemohli vymyslet,“ řekl Tomáš Mašek v úvodním slovu. Posluchači mu dali za pravdu – vytleskali si dva přídavky – Scherzo z Dvořákovy Sonatiny
a Meditaci z opery Thaïs J. Masseneta. Nemám kvalifikaci na hudební recenze – můžu vám jen říct, že
zážitek ze 7. února rozhodně patří k těm, které nevyprchají.
Kromě nádherné muziky obou ohlášených
interpretů vystoupila na úvod Jana Rambousková
se dvěma částmi Beethovenovy sonáty pro klavír.
Pozorně sledujeme její hudební růst – nyní studuje
třetí ročník konzervatoře – a v BHP už jsme ji slyšeli
počtvrté od doby, kdy byla ještě žačkou bítešské ZUŠ.
Třeba nám za nějaký čas zahraje celovečerní recitál.
Zbývá ještě jedna novinka – Naše bítešská – míním
zrekonstruovanou restauraci v kulturním domě. Přestávku jsme museli o deset minut protáhnout, aby si ji
návštěvníci stihli prohlédnout. Její personál se navíc
postaral o založení samoobslužného bufetu přímo
v sále. Po dlouholeté úspěšné spolupráci jsme se totiž
domluvili se Zdubovými, že dovážet veškerý proviant z náměstí není nutné, když je v provozu nová
restaurace. Její vedoucí nám vyšel vstříc.
Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kdo pomohli připravit farní ples. Rekordní návštěva, rekordní tombola,
mnohá vylepšení v sále, ale hlavně dobrá zábava pro všechny byly odměnou pro organizátory,
14
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kteří nezištně přiložili ruku k dílu. Každoročně se do organizace farního plesu zapojuje asi
40 lidí. Zvláště poděkovat bych chtěl kapele F-Box a bítešské chase, bez kterých si farní ples
ani nedovedeme představit, a skvělé obsluze v dolním i horním šenku. Z organizátorů měla
největší díl zodpovědnosti Marcela Kotačková a krásnou grafiku připravili Míša a Michal
Hanzelkovi spolu s Klárou Dvořákovou. Všem patří velký dík.
Ladislav Koubek

HISTORIE JAZZU V KOSTCE
Máte rádi jazz? Pak si rozhodně nenechte ujít
březnový koncert Bítešského hudebního půlkruhu! Saxofonové kvarteto Bohemia při něm
posluchače provede dvacetidílnou jazzovou suitou Víta Fialy s příznačným názvem History of
Jazz.
Jazzový hudebník, kontrabasista, baskytarista
a skladatel ve své suitě plynule přechází od ragtimu, blues, dixielandu, Dukea Ellingtona, boogie-woogie například přes Bennyho Goodmana,
cool jazz, Glenna Millera, Charlieho Parkera či
Four Brothers až po free jazz, jazzrock a představu
o budoucím vývoji jazzu. Každá část skladby je
věnovaná vždy jednomu jménu či stylu. Patřičný
styl či hudební osobnost přitom Vít Fiala evokuje
více či méně citací typické skladby nebo rukopisu,
které milovníci jazzu snadno postřehnou.
Bohemia Saxophone Quartet je špičkové české těleso, které získalo řadu hudebních ocenění.
Hraje ve složení Pavel Fiedler – sopránový saxofon, Antonín Mühlhansl – altový saxofon, Pavel
Škrna – tenorový saxofon a Kateřina Pavlíková – barytonový saxofon. V jazzové suitě však
hudebníci střídají jednotlivé saxofony i s klarinetem a všemožně nástroje kombinují.
Unikátní dílo mělo světovou premiéru v září 2008 v žižkovském Atriu. Při té příležitosti se Vít
Fiala vyjádřil k jeho vzniku následovně: „Každá věc má svůj důvod. K napsání vícedílné skladby
´History of Jazz´ byl důvod, a to nejeden. Za prvé jsem chtěl tímto zhmotnit svůj celoživotní vřelý
vztah k jazzu, za druhé zúročit své obstojné znalosti jazzových epoch a stylů včetně osobitých projevů, typických pro význačné jazzové osobnosti. A v neposlední řadě v tom hrály značnou roli
osobní sympatie k Saxofonovému kvartetu Bohemia, které díky ztepilé Kateřině Pavlíkové není
naštěstí výlučně maskulinní záležitostí, jak to jinak obvykle v jazzu bývá. A kdo už jiný by měl
vypovídat o krásné historii této hudby, než přímo symbol jazzu, kterým je bezpochyby saxofon.
A jak se to podařilo, to už prosím posuďte sami.“ V úterý 6. března 2012 v 19 hodin v kulturním
domě.
Michaela Hanzelková
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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POZVÁNKA na VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Všichni se už určitě těšíme na jaro.
Jaro už tradičně každoročně jezdíme a chodíme vítat na Šmelcovnu.
Letos to bude v neděli 25. března. Klub kultury na tuto akci pravidelně organizuje zájezd.
Odjezd autobusu bude v 10 hodin od České spořitelny do Javůrku, odkud se jde 1,5 km
pěšky k Bílému potoku na Šmelcovnu. Zpět se jde pěšky ze Šmelcovny na opačnou stranu
do Maršova, asi 2 km, kde pro nás v 15 hodin přijede autobus.
Obě cesty: dospělí – 30 Kč, děti – 20 Kč.
O Vítání jara na Šmelcovně toho bylo v minulých březnových Zpravodajích už napsáno
hodně. Hodně informací poskytne i internet. Stručně proto připomínáme:
Šmelcovna tradiční:
Je to letos 110 let, co v roce 1902 začal brněnský básník Petr Bezruč (1867 – 1958) se
svými přáteli chodit vítat jaro na Šmelcovnu. Bez přerušení tam chodil 40 let. Tradice se stále
udržuje.
Šmelcovna historická:
V letech 1725 až 1825 se zde těžila a tavila železná ruda. Stopy hornické a hutnické činnosti
jsou zde patrny dodnes - štoly ve stráních, zbytky zdiva hutních staveb, struska v okolí.
Šmelcovna a příroda:
Bude-li nám příchod jara milostivý, přivítá v hlubokém údolí Bílého potoka probouzející
se jarní příroda pozorné poutníky prvními květy jara: modré podléšky, bílé sasanky, fialové
kopytníky, plícníky a fialky, žluté petrklíče a orseje a možná i další.
Šmelcovna s kulturním programem:
Děti ze ZŠ v Domašově vystoupí se svým kulturním programem, do potoka se budou házet
Smrtky, společně se zpívá „Přijde jaro, přijde….“
Šmelcovna s občerstvením:
Limo, pivo, svařák, grog, uzeniny, sladkosti. V hospodě v Maršově dobrá kuchyně. Někdy
bývá otevřena i restaurace na Hálově mlýně, 1,5 km po proudu na Bílém potoce.
Šmelcovna turistická:
Dobrá příležitost otestovat si svoji kondičku a vrátit se do Bíteše podél Bílého potoka po
modré značce pěšky: 18 km, krásná příroda, 11 mlýnů, 11 lávek (některé jsou výzvou).
Šmelcovna a počasí:
Bohaté možnosti: sluníčko, teplo, rozkvetlá příroda, zima, mráz, bílá příroda s ledem, jasno,
16
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déšť, chumelenice, bláto, sucho atd. Nechme se překvapit.
Na závěr odkaz básníka Petra Bezruče při jeho poslední návštěvě:
Ustupmež, z nás každý bílý.
Mládí sem pouť najde, že!
Dost jsme se tam nahýřili.
Žij Šmelcovno, mládeži.
Na Vítání jara se s vámi těší Klub kultury.

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Jako každý rok i letos je březen věnován čtenářům. Knihovny se snaží co nejvíce přiblížit
své služby čtenářské i nečtenářské veřejnosti a pořádají řadu akcí. U nás připravujeme především besedy a akce pro děti, z nichž nejpopulárnější bývá noc s Andersenem. Pro občany
všech věkových kategorií budeme pořádat:
Výstava dětských ilustrátorů
5. - 16. 3. proběhne v městské knihovně výstava ilustrátorů pro děti a mládež. Setkáte se tu
s obrázky nezapomenutelných autorů, ilustrátorů, jako Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Zdeňka
Millera, ale i současnějších, jako Ivana
Mračeka, Markéty Vydrové a dalších.
Zároveň si připomeneme ilustrace
Jiřího Trnky, který by 24. 2. oslavil sté
výročí narození. Mezi jeho práce patří
knihy Zahrada, Špalíček říkadel, ale i animované filmy, jako Dva mrazíci. Příjemný
humor s českou tématiku ještě podtrhují
hlasy Vlasty Buriana a Jana Wericha.
Výstava bude otevřena během výpůjčních hodin knihovny.
Po, Út 12 – 17 hod.
St, Pá 8 – 12 13 - 17
Pro čtenáře, kteří si rádi pohoví doma
s knihou v ruce, můžeme nabídnout
novinky.
Zajímavou novinkou je jistě román
Helen Simonsonové Major Pettigrew se
nevzdává. Román odehrávající se na angwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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lickém venkově, kde hlavní postava, svéhlavý, ale okouzlující major Pettigrew v rámci nečekaných událostí získá i silné přátelství pákistánské ženy, které se ovšem setkává s řadou předsudků. Vaše srdce si tento vyznavač tradičních hodnot a kvalitního čaje získá už od prvních
stránek. Zajímavé by mohly být dvě novely Táni Kubátové z docela nedávných časů, skrývající
se pod názvem Nášup. Za zmínku jistě stojí i napínavý hororový příběh Nespavost, odehrávající se ve městě Derry, dobře známém příznivcům Kingovy série Temná věž.
Příznivce válečných románů potěší nejen Jatka na řece Odon Leo Kesslera, který čtenáře
zavede do krvavých bojů zuřících v okolí města Caen, kde se velitel pluku v zájmu záchrany
života mladých vojáků rozhodne neuposlechnout Hitlerův rozkaz. Pokud bychom se vrátili
ve válečných časech na začátek 19. století, situaci poloostrovní války velice bystře nastiňuje
román Sharpova bitva Bernarda Cornwella.
Děti potěší Komisař Vrťapka Pavly Etrychové, který se svým heslem: „Konzumací luštěnin
urychlíte luštění mých zapeklitých případů!“ představí své nejslavnější případy. Ovšemže jen
některé, to pro jistotu, aby český voříšek nepředčil takové velikány, jako S. Holmese.
Pro malé objevitele máme knihy Mumie a pyramidy a Planeta zvířat. Encyklopedie s nádhernými fotografiemi doplněné o řadu kartiček, schovávaček a mistrně zhotovených napodobenin.
Katka Brychtová

BÍTEŠAN UVEDL NOVÝ ZPĚVNÍK

Anička Jirglová, v pozadí sourozenci Nikola a Pavel Řezníčkovi.
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Foto: Silva Smutná

Ve čtvrtek dne 2. února
2012 ožil výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši
lidovou hudbou a zpěvem. Konalo se slavnostní
uvedení nové regionální
publikace „Lidové písně
z Podhorácka, Náměšťsko a
Velkobítešsko“. Sbírku písní
vydalo Muzeum Vysočiny
Třebíč ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR
Brno koncem roku 2011.
První slavnostní uvedení
knihy se konalo 19. ledna
2012 v zasedací síni Krajského úřadu v Jihlavě za
přítomnosti zástupců různých kulturních institucí,
mnohých folkloristů a další

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Březen 2012

veřejnosti. V úvodu promluvili přestavitelé krajského úřadu a rady Kraje Vysočina, knihu
uvedly etnografky krajského pracoviště tradiční lidové kultury. Potom následoval půlhodinový hudební pořad Bítešanu sestavený z písní obsažených v nově vydané publikaci. Pořad
probíhal dle jednotlivých tematických kapitol. V písňových přednesech se střídali sólisté ze
skupiny starších dětí a pěvecký sbor národopisného souboru Bítešan. Písňové celky slovem
průběžně uváděl Jožka Hájek. Poděkování patří vedení Základní školy ve Velké Bíteši, které
podpořilo tuto akci a uvolnilo z výuky účinkující žáky.
O týden později (26. ledna) proběhlo představení nové publikace ve Špirkově vile
v Náměšti nad Oslavou. Do pořadu Bítešanu přispěl rovněž tamní dětský folklorní soubor
Křemínek. Slavnostní uvedení knihy v Náměšti a následně ve Velké Bíteši zahájila vedoucí
krajského pracoviště tradiční lidové kultury Mgr. Eva Tomášová. O vydavatelském počinu
hovořila Silva Smutná, přednesla rovněž příspěvek PhDr. Marty Toncrové, se kterou spolupracovala při přípravě publikace do tisku. Pozvání do Velké Bíteše přijal Prof. Ing. arch.
Mojmír Kyselka, CSc. se svou sestrou Zuzanou Kyselkovou z Brna. V průběhu večera vzpomenul na svou babičku Františku Kyselkovou (1865-1951), významnou moravskou sběratelku lidových písní, jejíž zásluhou se uchovalo přes čtyři tisíce písní z našeho regionu. Svěřil se také s hlubokým zážitkem z letošní obchůzky Královniček v Březském u Velké Bíteše,
kde jeho babička písně k tomuto letnicovému obřadu před sto lety zaznamenala. V hudební
části večera ženský pěvecký sbor, dívky a chlapci Bítešanu představili výběr písní z knihy
v živém přednesu. Pořad se velmi vydařil. Účastníci večera si měli možnost novou knihu
zakoupit v závěru akce. V současné době je publikace v prodeji v informačních centrech ve
Velké Bíteši a v Náměšti nad Oslavou.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

ZMĚNY, SE KTERÝMI JSEM SPOKOJEN
Když jsem se před víc než rokem ujal role radního pro kulturu, chtěl jsem se zaměřit na
3 věci: transparentnější financování spolků a sdružení, větší podporu jejich aktivit ze strany
Klubu kultury a zlepšení propagace akcí. Po roce je čas bilancovat.
Podařilo se zavést Grantový program města pro podporu kultury s transparentními pravidly. Spolky a organizace dostávají v těchto dnech již podruhé peníze především podle toho,
jaká byla návštěvnost akcí jimi pořádaných, a podle toho, kolik peněz byly schopny zajistit
z vlastních zdrojů. Zároveň jsme podporu kultury i sportu ve srovnání s předchozím obdobím
znatelně zvýšili, protože se jedná o jednu z naprosto nejdůležitějších priorit rady města.
Klub kultury ve spolupráci s městem již také může pohlížet na první plody své práce:
bohatší program bítešské pouti, vzorně zorganizované hody, krásné novoroční setkání na
náměstí. Přestaly se na poslední chvíli rušit kulturní akce. K jejich propagaci přispívá nový
server Bítešsko.com, nově instalované výlepové plochy po celém městě a nově nastavený
jasný systém propagace akcí na plakátovacích plochách v okolí. Zpravodaj podstatně zvýšil
svou úroveň.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Dá se tedy říci, že nutné kroky máme za sebou a je na čase se podívat do budoucnosti. Jak
ještě lépe využít vynikajícího potenciálu Velké Bíteše, která je opravdu kulturním městem?
Naše úvahy se ubírají třemi směry:
1. Bítešské kulturní léto
Zejména na začátku prázdnin (první dva víkendy) je v okolí méně poutí než v druhé
polovině července a srpna. Byl bych moc rád, kdyby se Bítešská pouť stala symbolickým
otevřením Bítešského kulturního léta a zároveň se první polovina července stala časem
dalšího oživení kulturních aktivit (koncerty, zábavy, divadelní představení a filmové projekce).
2. Ukázat náš kostel jako památku prvotřídního významu
Již loni jsme rozhodli o tom, že bítešský kostel zpřístupníme veřejnosti formou prohlídek.
Velmi si ceníme spolupráce ze strany otce Bohumila a farnosti. Díky tomuto kroku v loňském
roce podstatně vzrostla návštěvnost bítešského muzea. Letos v turistické sezoně bude kostel otevřený znovu. Kostel máme krásně spravený zevnitř i zvenku, chybí ještě oprava obou
věží. Po jejich opravě bude možno veřejnosti představit i výjimečné a pověstné zvony. Vím,
že mnohý Bítešák ještě tyhle zvony ani neviděl. V rámci noci kostelů, hodového a pouťového programu a jiných vhodných příležitostech máme možnost ukázat velkobítešský kostel
i s jeho duchovním a historickým odkazem.
3. Ještě více podpořit spolupráci mezi městem a jednotlivými spolky
Jako předseda Kolpingovy rodiny si cením podpory a spolupráce ze strany Klubu kultury. Věřím, že tuto podporu poskytuje Klub všem spolkům. Právě v součinnosti, dobré
koordinaci jednotlivých akcí a vzájemné spolupráci můžeme pocítit opravdovou sounáležitost. Někdy se setkávám s ohlasy, že Klub kultury by měl být ještě aktivnější a dělat
toho víc. Já si myslím, že pokud bude vydatně podporovat aktivity, které Bítešáci dělají
spontánně, a k tomu vykryje mezery, které dobrovolníci nezvládnou, že svou roli splní
na jedničku.
Budu rád, když mi napíšete svoje podněty pro oživení a zkvalitnění kulturního života
v Bíteši, na kterém mi záleží. Můžete mi napsat na adresu l.koubek@gmail.com.
Mgr. Ladislav Koubek
Radní pro kulturu

MILAN MAGNI, NAŠE BÍTEŠSKÁ, PODHORÁCKO A UMĚNÍ
Milan Magni (*1960) je především malíř, věnuje se okrajově také kresbě a grafice,
v poslední době vytváří dekorativní zahradní plastiky, ve kterých kombinuje dřevo a keramiku. V letech 1994-2001 vedl ateliér nefigurativní malby na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval několik stáží a tvůrčích pobytů v zahraničí (Francie,
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Foto: Archiv M. Magniho

Itálie, Rakousko, Maďarsko...); má za
sebou ke stovce výstav samostatných
i skupinových, jeho obrazy jsou zastoupeny v prestižních sbírkách doma
(NG Praha, Muzeum města Brna...),
v zahraničí (RUR’art Poitiers, Theater
Wspolczesny, Wroclav...) i v četných
sbírkách soukromých; od roku 2001
se věnuje pouze volné tvorbě. Jednou
z jeho dalších „aktivit“ je znalectví
v oboru vína a ušlechtilých destilátů
(M. Magni je mj. certifikovaným degustátorem podle DIN, ÖNORM a ISO),
přičemž je jedním z našich předních
odborníků na enogastronomii. Je autorem publikací Sýr je bratr vína, vydal
kuchařku Sto receptů pro vinaře, jako
novinář se zaměřením na víno a životní
styl publikoval a stále publikuje mnoho
článků o snoubení vín a pokrmů.
V blízké Svatoslavi, kde žije s rodinou
již šest let, experimentuje s místními
surovinami, vysadil malý vinohrádek,
šlechtí a pěstuje staré ovocné kultivary

a dosahuje v této oblasti pozoruhodných výsledků.
V tomto roce přijal velkou výzvu: vytvořit koncepci městské restaurace v nově rekonstruovaných prostorách Kulturního domu ve Velké Bíteši (je spoluautorem názvu Naše bítešská) a společně s manželkou Martinou vytvořili i její logo a kompletní vizuální styl. Již brzy,
20. března, proběhne v našem muzeu vernisáž výstavy jeho obrazů, grafik a objektů z posledního tvůrčího období, představen bude především cyklus „Za mlýny na Bílém potoce“. Více
se lze dozvědět na internetových stránkách: www.magniart.cz./aktualne.php.
Milane, ještě stále se zaobíráš koncepcí Naší bítešské. Můžeš nám ji přiblížit?
Ano, tento projekt mně opravdu „leží na srdci“. Už když jsem byl někdy v prosinci minulého roku předběžně osloven p. T. Jelínkem, jsem okamžitě pochopil, že tady, ve Velké Bíteši,
se otevírá prostor pro realizaci něčeho, v našich podmínkách zcela mimořádného – kde také
najdete osvíceného majitele (město), který podporuje regionální kulturu, v našem případě
regionální gastronomii se zaměřením na využívání kvalitních lokálních surovin! Poté, co jsem
se ujistil, že tento projekt má plnou podporu p. starosty M. Vlčka a jak jsem postupně zjistil,
i většiny zastupitelů a veřejnosti (viz orientační sociologický průzkum na str. 33), jsem neváhal
a řekl si, jdu do toho.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Nelituješ?
A víš, že ani ne? Samozřejmě, nic nejde hladce, problémy se občas nečekaně vynoří, ale
s vedoucím provozu p. Z. Balášem a kuchařem p. R. Požárem jsme dobrý tým, máme vizi,
věříme naší koncepci, a i když je teď brzy na hodnocení (máme za sebou „pouze“ 4 plesy),
výsledky jsou podle mne více než uspokojivé: lidé, naši návštěvníci, účastníci plesů jsou
v drtivé většině s tím, co u nás prezentujeme, spokojeni. Já bych tady dodal, že nejde jenom
o tzv. kupecké počty – tržba, náklady, čistý zisk atp., i když i to je samozřejmě důležité, a hned
musím dodat, i to je zatím skvělé! – ale jde kromě nezbytné kvality hlavně o úroveň služeb,
styl a exkluzivní nabídku třeba moravských vín a ovocných destilátů a na tom si dáváme
záležet a o tom se už, jak jsem zjistil, ve městě mluví. A to mě těší, něco pozitivního se děje, je
to změna a to mě nabíjí, to mě dopuje.
Jak hodnotíš potenciál města Bíteše z hlediska gastronomie? Co tady podle tebe znamená
tradice, dá se navazovat na domácí kuchyni, objevil jsi nějaké zajímavé krajové speciality,
tradiční recepty, spolupracuješ s místními pěstiteli, chovateli a výrobci?
Honzo, ty jako člověk místní jistě dobře víš, že Bíteš má zcela mimořádný potenciál
díky historickým souvislostem, Bíteš byla již od středověku pohostinným městem a tam,
kde jsou obyvatelé zvyklí na migraci, tam kde doslova „protékají“ náměstím příchozí zdaleka i blízka, se v každé generaci vyskytují lidé otevřené a přátelské mentality, kteří si váží
své kultury a přitom se nebrání vlivům zvnějšku. A to je princip, na kterém se dá obecně
v naší branži stavět – to dobré a cenné, co nám odkázali předkové, to podržíme a obohatíme o současné trendy. Jinými slovy, tradiční venkovské pokrmy oblečeme do moderního
kabátku a v přesvědčivém profesionálním stylu je nabídneme všem, kdo k nám zavítají.
Ale zpět k otázce a konkrétně: vzhledem k tomu, že sám pocházím z Vysočiny (M. Magni
se narodil v městě Polná, pozn. J. Z.), neměl jsem problémy s rešerší, nikde jsem nemusel
prolézat archivy, ani chodit po domech starousedlíků s dotazem, co vařila babička a co pil
dědeček – prostě jsem si vzpomněl na své dětství, popovídal si ve svatoslavské hospůdce
s místními stařešiny a nechal se párkrát pozvat na oběd v Bíteši i okolních vesnicích.
A bylo to jasné! Dříve se jedlo prostě, na nákupy do supermarketů se nejezdilo a přirozeně se
v kuchyni zpracovávaly sezonní plodiny včetně darů lesa. Vlastně je to stejné všude na světě,
regionální gastronomie je proto regionální, protože je pupeční šňůrou spojena s místní produkcí – tam, kde se ta vazba přeruší a lidé začnou vyhledávat a kupovat například tropické
ovoce, krevety, pizzu, suši a jiné, často pochybné produkty exotické provenience, tak tam
tradice končí a trpí i kultura. Platí obecně: co máš na talíři vypovídá o tom, jaké hodnoty
preferuješ.
A v Bíteši jsi zjistil co?
Není to tak špatné, naštěstí současný trend orientuje „fajnšmekry“ na venkov a regionální
gastronomie prožívá obecně v Evropě obrovskou renesanci a mně se zdá, že Bíteš je na to připravena, cítím tady silnou poptávku po tzv. české historické kuchyni a to mě těší. Proto jsme
také zařadili do našeho jídelníčku klasické dobroty české kuchyně a každý čtvrtek připravíme
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u nás jako bonus kompletní menu podle M. D. Rettigové. Jsem zvědavý, jak se to „chytne“
a kolik lidí nás nejenom ve čtvrtek bude navštěvovat. A propos, otvíráme pro veřejnost 1. 3.
a tímto za náš tým všechny srdečně zvu!!!
A co ty místní suroviny, místní výrobky?
No, tak tady je to podle mého názoru trochu slabší, musím říci, že je to docela fuška najít něco,
co odpovídá našim vysokým nárokům na kvalitu a zároveň je to i nějak vizuálně atraktivní.
Ale postupně si budujeme síť dodavatelů, máme skvělé maso z Křižínkova a Deblína, zeleninu
z Holubí Zhoře, med a medovinu od místních včelařů, teď právě jednáme s bítešskými rybáři. Jenom
s pečivem je bohužel problém, tady jsme museli zatím sáhnout až do Žďáru.
Milane, ty jsi známý také jako elitní degustátor, spolupracuješ s moravskými vinaři, boduješ, hodnotíš na soutěžích doma i v cizině. Předpokládám, že víno v Naší bítešské nebude
chybět.
Jasně, bez vína do ničeho nejdu, pro mne vazba mezi vínem a jídlem je základní, to mám
díky svým italským předkům zakódováno snad i v chromozómech. A byl by to hřích, vínům
se na Vysočině vyhýbat, i když to tady nemá asi historicky tu nejsilnější tradici. Já to ale vidím
v širším horizontu, Podhorácko je přece součástí Moravy, a tak jsem pro naši restauraci vybral
špičková vína ze všech moravských vinorodých regionů. Argument, který mluví jasnou řečí
a je zároveň pádnou odpovědí všem skeptikům a škarohlídům – i takoví tady jsou a za ten
poslední měsíc si do nás párkrát „rýpli“: ano, vína se u nás v restauraci báječně prodávají,
Bítešští jim rozumí a umí je ocenit! Tady si dovolím položit řečnickou otázku – kdo je ta vína
naučil pít? Tady někdo přede mnou dobře pracoval...
V muzeu se 20. března bude konat vernisáž výstavy tvých prací, mj. tam budou obrazy
z cyklu „Za mlýny na Bílém potoce“. Jak vnímáš zdejší krajinu?
Tady tě, Honzo, asi trochu zklamu. Držím se zásady nemíchat ty dva žánry (enogastronomii a výtvarné umění, pozn. J. Z.) dohromady, i když mají jistě mnoho styčných bodů.
O umění tedy ode mne v tuto chvíli nic neuslyšíš, všechno si ale vynahradíme na vernisáži,
kde dr. M. Macharáčková něco poví a já věřím, že její erudovaný výklad bude i pro mne cenný
a inspirující. Ostatně jako vždy, zahajovala mně už víc výstav, o moji tvorbu se dlouhodobě
zajímá a zrovna v tomto týdnu očekávám v ateliéru její návštěvu, protože cyklus nazvaný „Za
mlýny na Bílém potoce“ je zbrusu nové téma, které ještě neměla možnost vidět. A pokud jsem
čtenáře Zpravodaje tímto odmítáním trochu vydráždil, ať se podívají na mé webovky, tam je
všechno z posledního období k vidění.
Tak dobře, děkuji za rozhovor.
Není zač, jo, abych nezapomněl, na vernisáži zahraje kultovní brněnská kapela Furré, to
stojí rozhodně za poslech, a bude samozřejmě i něco k zakousnutí a pití. Jak jinak, to se ode
mne očekává...
Otázky pokládal ve Svatoslavi dne 5. 2. 2012 Jan Zduba, člen redakce
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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HISTORIE
VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Bylo by toho mnoho na vyprávění. S odstupem času jsem rád, že jsem to přežil (taktéž se
štěstím i v Berlíně) a získal mnoho praktických zkušeností. Nikdy v pozdějším životě jsem se
nemohl před soudruhy zmínit o tom, že jsem byl v Německu či pracoval na šachtě. Velice si
vážím hornické práce v podzemí, je těžká a velmi nebezpečná. Horníkům bych přál alespoň
platy současných poslanců či bankovních úředníků.
Jako důkaz o časové posloupnosti vypisuji z vojenské knížky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

datum odvodu
povolán do v. sl. DOV Jihlava a přidělen k p. pl. 27 min. Rotě
cvičen jako obsluha min. 82 Mm u ŠZD
vyloučen ze školy zákl. důst. Pěchoty v záloze
cvičen jako velitel družstva min. Jednotek
přidělen k pracovnímu oddílu
přeložen do zálohy

19. 4. 1948
1. 10. 1948
15.11. 1948
4. 3. 1949
8. 3. 1949
21. 3. 1949
1. 10. 1950

Vojenskou základní službu jsem
tedy ukončil 1. 10. 1950. Ke dni ukončení jsem měl velmi těžký úraz. Tudíž
jsem do Semil nenastoupil, ani jsem
o to již neusiloval. Nastoupil jsem
proto do zaměstnání v nově budovaném závodě První brněnské strojírny
ve Velké Bíteši od 29. 9. 1951. Z politických důvodů jsem neměl nárok
na sebeméně kvalifikované tech. či
administrativní místo. Nejdříve jsem
krátký čas pracoval na revolverovém
soustruhu. Později na SU 50. Za oznaČást voj. Vedení se skupinou vojáků (třetí zleva stojící jsem já), v pozadí
důl Pokr.
čení již neručím, to není podstatné.
Tehdy se pracovalo na 3 směny. Pracovní týden byl šestidenní, pondělí – sobota. Ranní
6 – 14 hodin, odpolední 14 – 22, noční 22 – 6. Odpolední končila v sobotu ve 22 hodin., noční
v neděli v 6 hodin ráno.
Na soustruhu jsem pracoval celých 11 let. Mezitím jsem absolvoval s vyznamenáním kurz
pro soustružníky. Doklad je někde založen, nemohu ho nalézt, což není podstatné. Později
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jsem na stř. 8322 dělal plánovače. Později jsem
byl přeřazen na stř. 8326 jako dílenský plánovač a
později směnový mistr. V té době se počet zaměstnanců střediska pohyboval kolem stovky. Pracovalo
se již na dvě směny. Práce mě bavila. Prakticky jsem
zajišťoval práci a její rozdělení pro obě směny. Mistrem byl Josef Janšta, druhý směnový František Prokeš ze Zbraslavi. Byl to výborný kamarád
a též muzikant. Později zemřel. Pomáhal jsem jeho paní zařizovat i pohřeb.
(pokračování)

EDUARD KALLINA

(*8. 1. 1830 Velká Bíteš – †12. 3. 1902 Velká Bíteš)
Před 110ti lety odešel ze světa celoživotní Bítešan, kupec a někdejší starosta města
Eduard Kallina. Jeho kořeny ve Velké Bíteši sahají k roku 1785, kdy jeho praděd koželuh
Leopold Illek zakoupil právovárečný dům na náměstí čp. 1 (dnes Kovomat). V roce
1826 vyženil tento dům zřejmě třebíčský rodák a též koželuh Vavřinec Kallina. Vavřinec
s manželkou Antonií tu přivedli na svět osm dětí,z nichž Eduard byl v pořadí třetí. Rodina
to byla úspěšná, neboť někteří jeho sourozenci dosáhli pozoruhodných výsledků a postavení. Tak kupříkladu nejstarší z nich Leopold si budoval kariéru v poštovních službách.
Coby poštovní rada na ministerstvu obchodu ve Vídni vytvořil obdivuhodné „Kallinovy
poštovní tarify“, které se dočkaly vícero vydání. Tato několikadílná publikace obsahovala
perfektní přehled poštovních tarifů pro dopisní a dopravní zásilky v tuzemsku i do celého
světa! Naopak nejmladší ze sourozenců Mořic se stal jedním z nejúspěšnějších budapešťských architektů (více o něm bude ve Zpravodaji 5/2013 k jeho výročí). Doma zůstal jen
druhorozený František, kterému bylo souzeno postarat se o rodiče a koželužskou živnost.
Eduard se brzy osamostatnil a již před rokem 1857 provozoval v rodném domě svou
kupeckou živnost. S manželkou Kateřinou (*1840) tu vychovali pět dětí. Na místní
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poměry nabyl značného jmění a v letech
1877-1886 působil jako starosta města.
V roce 1878 zakoupil dům na náměstí
čp. 7 (dnes Spořitelna), který nechal
přestavět. Jeho asi nejvýraznější příspěvek k rozkvětu města ve funkci
starosty spočíval ve zřízení vhodných
prostor pro okresní soud, o který město
usilovalo. Roku 1884 získal plány na
přestavbu radnice od svého bratra
Mořice, který je vyhotovil bez nároku
na odměnu. Rozpočet přestavby byl
vypočítán na 12 tisíc zlatých. Oběma
stavbyvedoucím (starostovi Kallinovi
a radnímu Antonínu Kotíkovi) se ale
podařilo stlačit náklady na 10,5 tisíc
zlatých. Poštovní rada Leopold Kallina
pak ke kolaudaci v roce 1886 daroval
do prostor radnice dva obrazy císaře
Foto: SOkA ZR, AMVB, sig. VII/1.
ve zlatých rámech. Eduard Kallina byl
činný i v hasičském sboru. Byl jedním z jeho zakladatelů v roce 1872 a jeho starostou od
roku 1889. Svou životní pouť dobrovolně ukončil ve svých 72 letech. Stalo se tak zhruba
půl roku poté, co zemřel jeho bítešský bratr František.
Vzpomínka na Eduarda Kallinu postupně upadala v zapomnění. Stálo za tím hned několik důvodů. Jedním z nich bylo, že potomci obou bítešských Kallinů město postupně opouštěli, až po roce 1934 tu nezůstal žádný. Eduard Kallina též vybočoval z bítešského prostředí
svým rozhledem, rakušanstvím, upřednostňováním německé řeči a částečně též na místní
poměry úspěšnou kupeckou živností. Nepochybně se tak rozcházel se zdejšími dvěma nejsilnějšími proudy – sokolským hnutím i katolicko-konzervativním proudem. Také ideály
pozdější československé republiky byly v rozporu s jeho odkazem. Přesto Eduard Kallina a
jeho sourozenci zůstávají stále inspirativní, neboť dokázali v rámci monarchie dosáhnout
nejen zajímavého postavení, ale též vytvořit pozoruhodné hodnoty.
Zdroje: Martin ŠTINDL, Rodina Mořice Kalliny ve Velké Bíteši, rešerše provedená 8. 1. 2007
na základě pramenů SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš. Jaromír KOTÍK, Bítešská radnice
stoletá, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, leden 1987. Jan ZDUBA, Historie velkobítešských
domů, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, září 2007 (čp. 1), únor 2008 (čp. 7). Jaromír KOTÍK
a Jan HEMALA, 90 let velkobítešských požárníků, 1962, str. 21; za další informace o činnosti
v hasičském sboru děkuji Davidu Dvořáčkovi, DiS. Za poukázání na Kallinovy poštovní
tarify děkuji Dr. Janě Starek (Universität Wien).
Jan Zduba
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – ČP. 74
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 74 (na horním
rohu Peroutkovy ulice):
V roce 1414 vlastnil dům asi Sigl.
O mnoho let později, roku 1594, jej držel
zedník Fejtl. Roku 1597 koupil dům od
vdovy Markyty Fejtlové za 60 zlatých
Řehoř „z Libochový Horní“, kterému tu
záhy začali říkat Kohout. Od něj jej roku
1602 pořídil za 75 zlatých Jíra Kutílek
z města Ivančic. Ten však následujícího
roku přenechal dům za stejnou částku
Tomáši Svatáčkovi, který je na domě
doložen ještě k roku 1616. Později roku
1690 bylo zmíněno, že zde tehdy byla
„stará poustka“ po Kryštofu Svatáčkovi.
Polnosti, které náležely k tomuto domu,
tehdy užíval Lukáš Sovata z čp. 104. Mezitím na jaře 1680 obec zaplatila zedníkům
Jiříku Vlkovi z Bíteše a Martinu Kranovi z Naloučan za „vyklenutí a vyzdění
sklepu při pustým Svatáčkovským pro pana
faráře.“ Petr Moučka a Kloc udělali futra
a dveře, mlynáři zhotovili krov a vykryli
jej patrně šindelem a kovář Havel Kučera
Foto: Archiv muzea.
dodal hřebíky, panty, petlice a řetězy. Zho- Dům čp. 74 před sto lety.
tovení tohoto sklepa obec stálo přibližně čtyři zlaté. Sklep na faře obec nechala vystavět o pět
let později.
Obnova domu započala v roce 1724, kdy „Jejich Opatrnosti páni radní prodali grunt od
mnoha let pustý“ za 40 moravských zlatých pekaři Janu Knovlochovi „z Karlsbottu“. Přitom
„polhoty dle zemskýho zřízení uděluje se jemu od císařské kontribuci od datum tohoto zápisu
na tři léta pořád zběhlá.“ A také „svý listy, odkud rodem a jakýho rodu, co nejdřív proukázati povinen jest.“ Příjmení Knovloch zde následně bylo zkomoleno na Knobl. Roku 1764
koupil dům od Knoblových dědiců „rodič z Čikova“ Jakub Kroutil za 131 rýnských zlatých
a 40 krejcarů. Od Kroutila roku 1770 koupil dům „s tou přináležející zahrádků“ za 125 rýnských zlatých pekař Jiřík Sladký z Tasova. Později roku 1803 postoupila již vdova Alžběta
Sladká dům, stodolu a tři jitra rolí svému synovi a též pekaři Františku Sladkému. Ten měl
vyplatit svou sestru Antonii, provdanou Zelinkovou, dále zajistit výměnek pro svou matku,
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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a také „aby on nový hospodář Annu Knoblovu, která již přes 32 let v domě věrně slouží a svý
mladý léta strávila, z ohledu toho v domě až do její smrti dochoval.“ Roku 1812 zedník Jan Ventruba a tesař Jan Pavouček provedli v domě své práce za 3415 zlatých (zednická 1913 zlatých
a tesařská 1502 zlatých). Sladký je zřejmě nemohl vyplatit, a tak prodal dům následujícího
roku 1813. Koupil jej za 1303 zlatých Jiřík Šandera pro svého syna a zřejmě krejčího Tomáše
Šanderu. Poté od roku 1857 vlastnili dům v hodnotě 800 zlatých František a Marie Seklovi.
V únoru 1870 byl v ceně 2100 zlatých připsán dále Josefu a Anně Komárkům. Již od prosince
téhož roku 1870 jej vlastnili v hodnotě 2200 zlatých Karel a Teresie Homolovi. A roku 1882
se stal majitelem domu Antonín Těšík.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, sig. Ea1, sig. C 18, č. 10, 21, kn. č. 11787, fol. 84, 165, kn.
č. 11788, fol. 317, kn. č. 11789, fol. 143, kn. č. 11793, fol. 35, kn. č. 11795, fol. 161-163.
Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI HASIČSKÉHO SBORU 1872 – 2012

140 let pomáháme při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města
Bratr VINCENC BROŽA – PRŮKOPNÍK HASIČSTVA

Čelný funkcionář 41 župy velkobítešské se trvale zapsal do dějin hasičstva zdejšího
regionu a ještě za jeho života a aktivního působení fungovala organizace pod názvem
„Brožova hasičská župa číslo 41 okresu Velká Bíteš“.
Vzpomeňme s vděčností znamenitého organizátora dobrovolného hasičstva jak v obci,
tak na celém bývalém soudním okrese Velkobítešském, jímž byl bratr Vincenc Broža,
řídící učitel v obci Křoví. Narodil se 22. 1. 1865 v Kundraticích u Křižanova. Absolvoval
pětitřídní obecnou školu v Křižanově od 16. 9. 1871 do 16. 9. 1878. Střední školu v Brně
na gymnáziu od 16. 9. 1878 do 15. 7. 1880 a jako dvacetiletý maturoval na nově zřízené
české reálce v Brně od 16. 9. 1880 do 27. 6. 1885. Zkoušky dospělosti i způsobilosti učitelské vykonal v letech 1888-1890 v Kutné Hoře. Službu učitelskou nastoupil 24. 11. 1886 v
Březí, okres Velká Bíteš, kde byl ustanoven výpomocným, prozatímním a definitivně jako
podučitel na obecné dvoutřídní škole do 31. 7. 1892. Už tam chtěl ustavit sbor hasičů. Od
8. 8. 1889 do 1. 8. 1892 byl prozatímním učitelem a podučitelem na obecné čtyřtřídní
škole ve Velké Bíteši. Od 19. 4. 1892 do 1. 8. 1894 byl učitelem v obecné čtyřtřídní škole
v Osové Bitýšce a učitel od 2. 7. 1894 do 1. 10. 1895 na obecné jednotřídní škole v Hlubokém. Od 1. 10. 1885 do 30. 9. 1886 sloužil u 8. pěšího pluku v Brně jako jednoroční
dobrovolník a stal se desátníkem. 11. 11. 1918 dobrovolně rukoval na zajištění pořádku v
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nové republice na jižní Moravu a dostalo se mu pochvalného uznání od národní jednoty
pro jihozápadní Moravu.
Bratr Broža vstoupil do řad hasičů jako mladý učitel. Tak si oblíbil myšlenku pomáhat spoluobčanům v živelních pohromách, že již nikdy svou lásku k hasičství nezradil a
zůstal věren této myšlence až do své smrti. Dne 18. 5. 1891 vstoupil do hasičského sboru
ve Velké Bíteši za činného člena. Ve výboru velkobítešského sboru zastával funkce zapisovatele 1891 – 1893 a cvičitele 1891 – 1892. Od r. 1893 vedl materiály o historii sboru
dobrovolných hasičů v Osové Bitýšce, kde byl v této době náčelníkem sboru. Bratr Broža
po svém příchodu jako nadučitel na dvoutřídní Křovské škole (1. 10. 1895-1923) se snažil
o založení hasičského sboru, avšak jeho úsilí a šlechetná myšlenka nenacházely dlouho
odezvu ve veřejnosti, bylo mnoho těch, kteří nechtěli novoty, báli se pokroku. Hlavně
staří hospodáři s nelibostí se dívali na jakýsi spolek, o jehož založení stále usiluje jejich
mladý pan řídící učitel. Vznikly dva tábory, pro hasiče a proti. Broža se však nevzdával.
Neúnavně prosazoval hasičskou myšlenku, vždyť co může být ušlechtilejšího, než naplňovat její účel – chránit majetek a životy bližních. Sbor byl ustaven r. 1896. Důvěra občanů
nebyla zklamána a nový spolek zapustil pevné kořeny v obci. Do jejího funkcionářského
aktivu byl zvolen Vincenc Broža na „post“ nejdůležitější, stal se náčelníkem a jednatelem.
Vše nové zaváděl nejdříve ve svém sboru a pak i v župě. V té době se hasičstvo organizovalo v župy a Křovský sbor připadl k župě velkomeziříčské číslo 19. V r. 1894 se několik sborů pokusilo na jeho popud vytvořit velkobítešskou župu, ale jednání ztroskotalo.
V r. 1902 je zvolen župním dozorcem. Byl dopisovatelem odborného listu hasičského
„Ochrana hasičská“. Hasičských jednot přibývalo dík Brožovi, který jezdil po okolí, agitoval, přesvědčoval, pomáhal sbory zakládat. V r. 1902 se mu podařilo založit samostatnou
župu velkobítešskou. Byl dlouhá léta jejím starostou. O založení většiny sborů v bývalé
župě velkobítešské se sám houževnatě přičinil (založil sbory v Křižínkově, Křoví, Milešíně, Níhově), župa byla jeho dílem a v r. 1928 nazvána jeho jménem. Jejím starostou se
stal r. 1919 po Karlu Hustém. Od r. 1923 po svém penzionování ve školské službě se Broža
plně věnoval župnímu hasičstvu. Ve funkci župního starosty napsal a tiskem vydal svým
nákladem Dějiny župy ve dvou dílech zahrnující období 1909 až 1929. Jako starosta později i župní náčelník mnoho vykonal, poradil a také napsal. Sepsal instruktivní příručku
– návod k výcviku hasičstva - Pochody a signály (1929), Hasičské proslovy a písně (1926
a 1927). Pracoval jako delegát a člen výboru M.Z.J.H. v Brně a vedl okresní zastupitelství hasičské vzájemné pojišťovny. 19. 7. 1931 Moravská zemská jednota hasičská udělila
Vincenci Brožovi zlatý Záslužný kříž a za 40letou činnost v hasičství medaili s čestným
diplomem. Ke konci života bratru Brožovi již zdravotní stav nedovoloval aktivně se podílet na dění v župě. R. 1931, když byl již těžce nemocen a předával svou vedoucí funkci,
měla župa 28 dobře vycvičených a vybavených hasičských sborů. Vincenc Broža zemřel
8. XII. 1933 v Křoví ve věku 68 let. Na jeho pohřbu se sešli bratři v hojném počtu. Hrob
župního starosty bratra Broži se nachází na hřbitově ve Křoví.
David Dvořáček, DiS.
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – HOLUBÍ ZHOŘ
Zemědělství – pokračování
V roce 1986 se JZD Svornost Holubí Zhoř sloučilo s JZD Rozvoj Osová Bítýška a tím - po
33 letech - JZD v Holubí Zhoři jako samostatný subjekt formálně zaniklo. Sloučené JZD Rozvoj Osová Bítýška hospodařilo v katastru obce Holubí Zhoř asi na 300 ha zemědělské půdy
a na zdejší farmě chovalo:
Krávy a jalovice
100 ks
Telata
150 ks
Prasnice a prasničky
130 ks
Prasata.
150 ks
Po výrazných společenských změnách na přelomu
let 1989 - 1990, kdy po restitucích začali na katastru obce
hospodařit také soukromí
rolníci, se výměra užívaná
JZD snížila na 213 ha.
V roce 1992 se JZD Rozvoj
Osová Bítýška transformovalo
na ZD Osová Bítýška. Členům zemědělského družstva,
kteří vlastnili pozemky a
Foto: Rodinný archiv
Ekofarma Pospíšilových.
případně vnesli majetky do
původních JZD, byly vypočteny „majetkové podíly“. Transformované družstvo provozovalo
svoji hospodářskou činnost na katastru obce a v tamním zemědělském areálu do roku 1994.
Koncem roku 1994 byla založena akciová společnost Agro Záblatí, a.s., která nahradila
ZD Osová Bítýška a v katastru Holubí Zhoř obdělávala přes 200 ha zemědělské půdy. Hospodářské budovy tamního zemědělského areálu využívala nová akciová společnost pouze krátkou dobu. Příčinou byl nevyhovující stav a především morální zastaralost. Některé objekty
byly vráceny v restitucích, na zbytku areálu by měla vyrůst bioplynová stanice.
V důsledku již zmíněných společenských změn po roce 1989 vznikly soukromé zemědělské
farmy rodin:
Cahových
Ondráčkových
Pospíšilových
Hejtmánkových
Kopečných
Roušových
Nováčkových
Zelníčkových
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Vývoj územní správy
Zařazení obce do správních struktur postupně se měnících státních útvarů (od rakouského
mocnářství až po ČR) prošlo následujícím vývojem:
1850 - 1869 byla Holubí Zhoř osadou Tasova a do roku 1855 byla začleněna do politického
okresu Jihlava.
1869
Holubí Zhoř se osamostatnila a byly k ní přičleněny osady Lhotka a Jáchymov.
1855 - 1949 obec spadá do politického okresu Velké Meziříčí.
1850 - 1892 obec spadá do soudního okresu Velké Meziříčí.
1892 - 1949 obec spadá do soudního okresu Velká Bíteš.
1949
koncem roku 1948 nabyl platnost nový zákon o krajském zřízení a podle
navazujícího
vládního nařízení je Holubí Zhoř zařazena do okresu Velká Bíteš, který je
součástí Brněnského kraje. V témže roce se od obce odděluje osada Lhotka
a přechází do okresu Velké Meziříčí v kraji Jihlavském.
1960
po další rozsáhlé územní reformě přechází obec do okresu Žďár nad Sázavou.
1980
v důsledku „integrace“ obcí se Holubí Zhoř stává místní částí města
Velké Bíteše.
Samospráva a státní správa
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(dokončení příště)
Alois Koukola

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK NA WEB BITESSKO.COM
Informační centrum a Klub kultury děkuje Ing. Karlu Smolíkovi za pěkné články o cykloturistice i přispění zajímavými tipy na výlety na kole po okolí Velké Bíteše na informační
portál bitessko.com.
Silvie Kotačková, Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pánům starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, místostarostovi Ing. Tomáši Kučerovi a všem
radním, za schválení realizace stavby chodníku před „větrolamem“ v Chobůtkách.
Vím, že se v současné době obtížně získávají finance na podobné akce a proto si této investice velice vážím.
V posledních letech se totiž na Chobůtky zapomínalo a na chodník jsme čekali neuvěřitelných třicet pět roků. Díky příznivému počasí a pracovnímu nasazení firmy Kamol Group,
s.r.o. byla stavba dokončena před příchodem zimy.
Mgr. Milada Oplatková
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CHEMICKÝ ÚTOK NA CUKRÁRNU
Během posledního lednového pátku nemohl návštěvníkům Masarykova náměstí uniknout výrazný zápach. Jednalo se o útok, který byl proveden v podvečer předcházejícího
dne 26. ledna, a byl zaměřen na Cukrárnu u Zdubů. Pachatel nanesl kyselinu máselnou do
prodejny cukrárny zřejmě na radiátor topení a stopy ulpěly i na náměstí. Látka je zdraví
neškodná, ale její zápach vyniká silou a vytrvalostí. Kyselina máselná je známa z nedávné
minulosti, kdy byla používána jako mafiánský prostředek k zastrašování. Případ byl předán
k vyšetřování Policii ČR.
Se svými sousedy se snažíme udržovat dobré vztahy, žádných konfliktů si nejsme vědomi.
Chtěli bychom poděkovat mnoha lidem, kteří se nám snažili pomoci. Tolik solidarity jsme
nečekali. Naplňuje nás to optimismem, že tyto metody politického diskurzu skutečně patří do
doby minulé a slušní lidé je již nebudou považovat za normální.
Miloš Zduba

MÁME RÁDI ČESKOU KUCHYNI
Předposlední víkend v lednu proběhl ve Velké Bíteši bleskový průzkum s tématem pohostinství
a gastronomie. V kvalitativním sociologickém šetření provedeném formou volných rozhovorů
s 25 respondenty jsme si nekladli za cíl zmapovat reprezentativně názory či preference obyvatel,
ale spíše orientačně zachytit způsoby, jakými o pohostinství uvažujeme, jaké prvky jsou pro nás
důležité a co nám v restauracích chybí.
Výsledky výzkumu naznačují celkem dobrou úroveň spokojenosti s nabídkou a kvalitou pohostinství ve městě, nicméně zajímalo nás podrobněji, co dělá dobrou restauraci přitažlivou. V souladu
s trendem zvyšování významu služeb v gastronomii i naši respondenti zmiňují převážně prostředí,
obsluhu, zajímavou nabídku a vzhled jídla. Pro většinu dotázaných není návštěva restaurace denní
rutinou, běžné stravování probíhá jinde, proto očekávají příjemný, zajímavý zážitek, kdy kvalita jídla
tvoří podmínku nutnou, nikoliv dostačující. V tomto smyslu ani zavedené podniky nemusejí podle
respondentů nabízet ideální poměr mezi cenou a užitnou hodnotou, nebo chcete-li zážitkem.
Nejen z hlediska gastronomie, ale i sociologicky je velmi zajímavá přitažlivost české kuchyně
oproti jídelníčku ostatních národů. Projevuje se zde patriotismus? Jde o vystřízlivění z porevoluční
„pizza-euforie“? Začíná nám záležet na místních dodavatelích a tradičních surovinách? Od každého
asi trochu, to závisí i na věku či sociální skupině. Naprostá většina dotázaných však českou kuchyni
zmiňuje jako první spontánní volbu, a i když se ptáme: „Co byste si dali v restauraci (kde nemusíte
jíst to, co doma)…?“, trvají na svém. Ani po letech školního stravování nás česká kuchyně neomrzela (na tom asi nic nezmění ani televizní gastro-kati). Na druhou stranu obliba národní kuchyně
neznamená konzervatismus. Nemalá část dotázaných podle svých slov ráda ochutná něco nového,
nemusí to být vždy řízek, „knedlo-vepřo-zelo“ nebo svíčková. Výsledky výzkumu tedy naznačují
převažující oblibu české kuchyně, a to i v novém kontextu celospolečenského oživení gastronomických zájmů. Doufejme, že tato kombinace bude ku prospěchu jejímu rozvoji.
Mgr. Petr Fučík, sociolog, působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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RYBNÍK SKŘÍŇKA
SKŘÍŇKA - RYBNÍK, NEBO BAŽINA
Ano, chci se v tomto
článku zamyslet nad rekonstrukcí rybníka Skříňka.
Možná jsem trochu ovlivněn tím, že jsem rybářem,
ale to nic nemění na tom, že
si velmi často kladu otázku,
jaký přínos pro společnost,
občany, rybáře i nezaujaté
milovníky přírody měla tato
velkolepá akce pod záštitou
Lesního družstva svazu obcí,
s.r.o., zvaná „Rekonstrukce
a revitalizace stávající vodní
nádrže“. Musím říci, že toto
místo znám již od svých prvních dětských kroků, kdy jsem tenkrát jako malý kluk navštěvoval
rybník se svým otcem, který se zde pokoušel chytit nějakou tu rybu. Čas plynul a na rybník jsem
chodil sám, abych zde i já pokoušel rybářské štěstí. Většinou mi bylo jedno, zda něco ulovím,
ale strávil jsem tady jako drtivá většina místních rybářů nemalou část volného času a vždy budu
vzpomínat na ty krásné chvíle relaxace, pohody a klidu. Určitě se najdou lidé, kteří vědí, o čem
píši, ale také ti, kteří nám říkají „tiší blázni“ a berou to jako ztrátu času. Dnes, když navštívím
tento rybník, mám však velmi rozporuplné myšlenky a kladu si jedinou otázku: Proč???
Podívám se na stříbrnou tabulku hrdě propagující projekt spolufinancovaný Evropskou
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí a pak na něco spíše vyhlížejícího jako bažina,
mokřina nebo něco podobného a nedokáži si odpovědět, proč???
Proč někdo o takovouto akci zažádal, jak někdo může investovat částku 3408757,-Kč za
něco, z čeho nemůže mít užitek snad nikdo z nás? Rybáři určitě ne, neboť nevím, zda tu
bude vůbec ještě někdy možný chov ryb, a majitel, Lesní družstvo svazu obcí, také ne, neboť
vzhledem k investicím a nemožnosti rybník využívat jako rybník je v podstatě neprodejný a
nepronajímatelný. Napadá mě pouze využití pro relaxaci a odpočinek, nicméně moc lidí zde
nevídám, a ti, co sem pravidelně jezdili, mají dnes z místa spíše oči pro pláč. Jistý význam
může mít toto místo snad pro vodní organizmy a živočichy, kromě však již zmíněných ryb. Je
však otázkou, proč k takovýmto účelům bylo zvoleno místo, které po léta sloužilo ke sportovnímu rybolovu, když jiných vhodných lokalit by se v okolí našlo více.
Po více jak roce jsem se již smířil s tím, že rybník Skříňka změnil radikálně svůj vzhled
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

35

i využití, ale nedokážu se smířit s tím, že je někdo schopen investovat takové peníze do projektu,
který v podstatě není nikomu k užitku. Dovolím si tvrdit, že se tato částka dala investovat smysluplně na jiném místě k jiným účelům. Ale co si budeme nalhávat to, že se projekty nadfinancují
a pak z nich má zisk úplně někdo jiný, to je v poslední době celkem normální.
Dnes rybáři rybaří na jiném rybníce, mnohým zůstanou pěkné vzpomínky na chvíle strávené u Skříňky, další časem zapomenou, ale snad nikdo z nich nepochopí, proč? Proč a kdo
z této akce měl užitek? Komu to prospělo a co bude s rybníkem dál?
Pokud někdo zná odpověď, pak si ji rád poslechnu nebo přečtu, e-mail: mrs.velkabites@seznam.cz.
Jiří Dohnal
Po obdržení článku na téma rybník Skříňka od pana Jiřího Dohnala se redakce zpravodaje
rozhodla zaměřit se na toto téma hlouběji a oslovila představitele našeho města, místostarostu
Ing. Tomáše Kučeru, aby nám a čtenářům projekt rybníku Skříňka osvětlil.

Několik faktických informací o rekonstrukci
rybníku Skříňka
Nejdříve je třeba říct, že rybník Skříňka ležící na katastrálním území obce Březské je ve
spoluvlastnictví obcí Velká Bíteš, Osová Bítýška, Křoví, Záblatí, Níhov, Březské, Vlkov.
Tyto obce jsou sdružené ve společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., kde má Velká Bíteš
podíl o velikosti 32/200. Jednatelem a placeným zaměstnancem této společnosti je pan Jiří
Nohel, který spravuje majetek této společnosti dle pokynů uvedených obcí. Druhým jednatelem je starosta Záblatí pan Ondřej Sysel.
Na základě rozhodnutí majitelů rybníka Skříňka potom byl jednateli připraven projekt pro
rekonstrukci rybníka a byla podána žádost o dotaci. Po získání dotace byla Skříňka opravena
a došlo tak ke zhodnocení majetku města. Rozdíl mezi stavem před a po rekonstrukcí nechť
si každý zhodnotí sám.
A jak a kým bude opravená Skříňka dál využívána? Toto rozhodnutí opět závisí na spolumajitelích. Po dobu 5 let nebude možno využívat tento rybník hospodářsky (stát nedotuje
opravy a budování rybníků za účelem lepších výnosů pro podnikatelské aktivity obcí, ale pro
zlepšení vodohospodářské funkce krajiny). Po této době bude možné rybník opět hospodářsky využívat a pronajímat k chovu ryb. Ale je tu i další možnost: využít Skříňku pro rekreaci
obyvatel Bítešska, kterým chybí slušné koupání v dosahu města. Skříňka má pro toto využití
několik předností. Leží nad městem na čisté vodě, je v blízkosti sídliště U Stadionu, dostupná
po málo frekventované komunikaci. Je tady samozřejmě nevýhoda blízkosti silnice, ale to se
dá vyřešit vhodnou úpravou zeleně v okolí rybníku. Pokud se vykácením malého kousku
lesa zlepší světelné poměry, bude Skříňka na koupání ideální.
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Protože město nebude mít v dohledné době dostatek prostředků na vybudování krytého
bazénu (zejména pokud se nám podaří projekt rekonstrukce náměstí), je takové řešení naší
prioritou.
Ing. Tomáš Kučera

SPORT
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK
Zdravotní tělocvik pro ženy má ve Velké Bíteši dlouholetou tradici.
Je to cvičení, které pomáhá udržet ženské tělo pružné, pevné a pěkně tvarované i ve vyšším
věku. Pokud si někdo myslí, že je to pomalé „nic“, mohl to otestovat sám, když jsme udělaly dvě hodinovky jako „den otevřených dveří“. Všechny cvičenky donesly svým manželům
pozvánku. Mohla přijít i veřejnost. Bylo příjemné z pozice cvičitelek vidět, jak ženy zvládaly
cvičební prvky s úsměvem, zatímco pánové těžce se dostávali ke špičkám svých noh. Ale
ocenily jsme jejich účast čokoládovou medailí. Někteří potom manželky pochválili.
A jaké je to cvičení? Jde o hodinovou kombinaci prvků jógy, powerjógy, pilatesu, posilování a protahování a nakonec celkového uvolnění, podobně, jako v rehabilitačním tělocviku.
Používáme i sportovní pomůcky, jako dřevěné hůlky, různé gumové pásy, overbally a gymbally. Při doprovodu jemné hudby formujeme celý pohybový aparát. Nejenom páteř a svaly
si udržujeme v dobré kondici. Jakýkoliv lehčí problém lze cvičením upravit. Často se starší
ženy trápí s inkontinencí. I ta lze zmírnit, či úplně upravit dobře prováděnými cviky. Nějaké
větší poskakování už není moc vhodné. I po úrazech a operacích lze se ke cvičení vrátit
a dokonce cvičení hodně může ovlivnit další život. Jen se musíme naučit naslouchat svému
tělu, samo nás upozorní, zda jej nepřepínáme.
Bolavá záda nenapraví léky, ty jenom bolest ztiší, ale pevné svaly okolo páteře ji udrží
v dobrém postavení. V dnešní době je tolik možností v rekreačním sportu, jak o své tělo
pečovat, že si snad opravdu vybere každý. Tedy každý, kdo chce sportovat. Jen to chce ještě
podchytit mládež. Sezení u počítačů právě bolesti zad způsobuje. Svaly ochabnou a růstové
problémy jsou tu. Je jen na rodičích, jak děti umí namotivovat. I k nám chodily maminky
s dětmi, u kterých už se bolesti zad ukazovaly.
Zacvičit si přijdou ženy všech věkových skupin. Rády další zájemkyně přivítáme mezi
sebou v naší hodince zdravotního tělocviku. Stačí se rozhodnout, vzít pohodlné oblečení
a sportovní obuv a každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hodin přijít do sportovní haly ve
Velké Bíteši si to vyzkoušet a pak je to na vás.
Nikdy se neumístíme na žádném stupni vítězů, nikdy nebudeme sportovkyně města, ani
trenérky, ani družstvo, ale vždycky si rády zajdeme zacvičit.
Eva Svobodová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 1/12 KONANÉ DNE 9. LEDNA 2012
2/1/12/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 32/11 ze dne 19.12.2011 a č. 3/11 ze dne
23.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 9.1.2012
4/1/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 1.11, spočívající ve změně funkčního
využití na částech obecních pozemků p. č. 1198/1, 1198/2, 1196/2, 1196/3, 1196/6 a 1196/11 v k. ú. Velká
Bíteš z plochy sídelní zeleně na plochu pro bydlení v bytových domech, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle
návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/2/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení dílčích změn 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a 15,
spočívajících ve změně funkčního využití zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech (Bb) na
pozemcích p. č.2538/7, 2538/30, 2539/102, 2538/27, 2538/28, 2539/100 a 2539/101 v k. ú. Velká Bíteš
v ulici Pod Babincem na zastavitelnou plochu pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech
(Bm) s podmínkou omezení podlažnosti rodinných domů na 2 nadzemní podlaží, do Zadání Změny
č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/3/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení dílčí změny 10, spočívající ve změně
funkčního využití zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech (Bb) na pozemcích p. č.2538/7,
2538/30, 2539/102, 2538/27, 2538/28, 2539/100 a 2539/101 v k. ú. Velká Bíteš v ulici Pod Babincem na
zastavitelnou plochu pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech (Bm) s podmínkou omezení
podlažnosti rodinných domů na 2 nadzemní podlaží a s podmínkou zpracování urbanistické studie
celkové zástavby, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/4/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení dílčí změny 16, spočívající ve změně využití
parcely č. 226 v k. ú. Velká Bíteš, na které se nachází rodinný dům č. p.202 v majetku města Velká
Bíteš, ze současného funkčního využití dle platného ÚP –plocha pro dopravu, parkoviště (D) na funkční
využití - plochy bydlení předměstského typu (Bm), do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/5/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení dílčí změny 34, spočívající ve změně využití
části plochy louky na pozemcích p. č.2281/17 a 2281/1 v k. ú. Velká Bíteš v lokalitě za sídlištěm Chobůtky
38

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Březen 2012

na plochu malé vodní nádrže, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/6/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 45, spočívající v návrhu na vymezení
plochy pro bydlení v bytových domech na vlastních pozemcích p. č. 2055,2052,2051 a 2048 v k. ú. Velká
Bíteš o celkové výměře cca 1,45 ha v lokalitě za areálem AGROPODNIKU, a.s., Velké Meziříčí na ul. kpt.
Jaroše, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/7/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 53, spočívající v návrhu na zařazení části
pozemku p. č.926/1 v k. ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech a dále v zařazení
části pozemku p. č.926/1 do plochy stávajícího bydlení Bm, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
4/8/1/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 54, spočívající v návrhu na zařazení
pozemku p.č.2751 v k. ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech (Bm), do
Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.1.2012
5/1/12/RM – bere na vědomí zprávu ředitele ICKK o zahájení provozu restaurace kulturního domu
Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 9.1.2012
6/1/12/RM – bere na vědomí sdělení o vrácení příspěvku na vydání knihy ve výši 10.000 Kč městu
Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 9.1.2012
7/1/12/RM - schvaluje změnu Přílohy č. 1 k pravidlům poskytování příspěvků z Grantového programu
města Velká Bíteš tak, že se v nadpisu vypouští „na rok 2011“.
odpovědnost: rada města termín: 9.1.2012
8/1/12/RM - schvaluje termín konání akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2012“ ve dnech
5. září – 12. září 2012.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 5.9.2012
9/1/12/RM - schvaluje Podmínky výlepu plakátů ve Velké Bíteši ve znění předloženém ředitelem ICKK.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
10/1/12/RM - schvaluje platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2012.
odpovědnost: kancelář tajemníka termín: 31.1.2012
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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11/1/12/RM – rozhoduje od 1.1.2012 zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor dle přiložené
tabulky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.1.2012
12/1/12/RM - schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš, kterou se stanoví
organizační struktura úřadu, náplně práce odborů a oddělení.
odpovědnost: tajemnice termín: 9.1.2012
13/1/12/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská
7, 639 00 Brno, IČ: 28337361 na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 78.000,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.1.2012
14/1/12/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská
7, 639 00 Brno, IČ: 28330561 na organizaci výběrového řízení stavby „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 66.000,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou
mandátní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.1.2012
15/1/12/RM - rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/
č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhodla o přímém
uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
1. Smlouva číslo: 89/2012 s dopravcem, společností ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32
Jihlava
2. Smlouva číslo: SM 201111093 pro rok 2012 s dopravcem, společností TRADO-BUS, s.r.o., Komenského
náměstí č. p. 137, 674 01 Třebíč.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici rozhoduje, že nezveřejní
informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť uvedené
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se týkají poskytování méně ne 50 000 km veřejných
služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 20.1.2012
16/1/12/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí
3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 20.1.2012
17/1/12/RM - schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 160/1999 Sb.
odpovědnost: tajemnice termín: 9.1.2012
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18/1/12/RM - schvaluje Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9.1.2012
19/1/12/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4,
160 00 Praha 6, IČ: 29029210 na vypracování energetického auditu, zpracování projektové dokumentace
pro rekonstrukci zdroje vytápění a zateplení, zpracování žádosti o dotaci stavby „Zateplení SOŠ Jana Tiraye,
Velká Bíteš“ za cenu 162.000,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou mandátní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.1.2012
20/1/12/RM – bere na vědomí žádost ředitele ZUŠ o řešení havarijního stavu budovy ZUŠ Velká Bíteš
a pověřuje odbor majetkový vypracováním koncepce oprav uvedené budovy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2012
21/1/12/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 448/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012:
platový výměr Bc. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace
platový výměr Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace
platový výměr Ing. Marie Šabacké, ředitelky Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
organizace
platový výměr Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace
platový výměr Mgr. Dalibora Koláře, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
platový výměr Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvková organizace.
s tím, že není znám celkový objem finančních prostředků poskytovaných Krajským úřadem Kraje
Vysočina na platy v jednotlivých školských zařízeních, proto výše osobního příplatku a příplatku za
vedení jsou ve svém souhrnu sníženy na úkor nárůstu platového tarifu platného od 1.1.2012. Celková
výše platu všech uvedených ředitelů tak zůstává na úrovni prosince 2011.
odpovědnost: kancelář tajemníka termín: 31.1.2012
22/1/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 664 31
Lelekovice za výkon stavebního dozoru na stavbě „III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská – 2. etapa“ za cenu
62.500 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou mandátní smlouvu.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
23/1/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu se společností AgroStar cisterny s.r.o., IČ 27702944,
Stránecká Zhoř, Kochánov 9, PSČ 594 42 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 623 na pozemku
parc. č. 2993 v k. ú. Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 201 m2 na dobu neurčitou, nájemné 560 Kč/
m2/rok+valorizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.1.2012
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 2/12 KONANÉ DNE 23. LEDNA 2012
2/2/12/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2116900072 se společností Vegacom
a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka.
odpovědnost: informatik termín: 30.1.2012
3/2/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/12 ze dne 09.01.2012.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
4/2/12/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením stromů na pozemcích parc. č.3/1, parc. č.2991 a parc.
č. 1396 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
5/2/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 4529/3 –orná půda
o výměře 172 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš se společností AGROSTAV
akciová společnost, se sídlem Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava, IČ 469 04 662, za nájemné 9 Kč/m2/
rok, a to na dobu neurčitou, přičemž nájemní smlouva lze vypovědět v 3měsíční výpovědní lhůtě, a to
k 1. dni měsíce následujícího po jejím doručení druhé ze smluvních stran.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 03.2.2012
6/2/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1144/1 -zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.2.2012
7/2/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 760/1 – ostatní plocha
(sportoviště a rekreační plocha) o výměře 18 m2 (3x6m) v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: majetkový termín: 10.2.2012
8/2/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 3+1 v domě U Stadionu č. p. 475
(vchod C) ve Velké Bíteši na dobu určitou od 01.02.2012 do 31.01.2013, výše nájemného bude činit 55
Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy,
pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.1.2011
9/2/12/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu
č. p. 281 ve Velké Bíteši na dobu určitou od 01.02.2012 do 31.01.2013, výše nájemného bude činit
55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní
smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném
a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.1.2012
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10/2/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu č. p.
281 ve Velké Bíteši na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2013, výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/
měsíc + stanovená valorizace s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud
bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30.3.2012
11/2/12/RM – doporučuje ZM poskytnout bezúročnou půjčku Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská
116, příspěvková organizace ve výši 300 tis. Kč se splatností nejpozději do 31.12.2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.2.2012
12/2/12/RM – rozhoduje vyplatit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
příspěvek na provoz souhrnně za I. a II. čtvrtletí dle žádosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20.2.2012
13/2/12/RM – rozhoduje neměnit Smlouvu o poskytnutí dotace č. 201106 uzavřenou dne 04.03.2011
s občanským sdružením Orli Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.1.2012
14/2/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 31.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
15/2/12/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí
– přestupní terminál“ v rámci ROP Jihovýchod v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti
a veřejné dopravy, realizovat projekt a souhlasí s jeho financováním.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.2.2012
16/2/12/RM – rozhoduje vyřadit akce „Kolumbus – brána ke svobodnému cestování“, „Kanalizační a
dešťová přípojka Jihlavská 282“ a „Skatepark u kotelny U Stadionu“ z evidence rozestavěných akcí města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6.2.2012
17/2/12/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvková organizace o vyřazení majetku z evidence.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
18/2/12/RM – bere na vědomí protokoly o vyřazení majetku v Informačním centru a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
19/2/12/RM – bere na vědomí stížnost na nečinnost stavebního úřadu podanou dne 11.01.2012, č.j.
MÚVB/234/12 s tím, že tuto stížnost již šetří Krajský úřad Kraje Vysočina, který je k jejímu vyřízení
příslušný.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
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20/2/12/RM – bere na vědomí stížnost na nedostatečné vytápění v ZŠ, sdělení ředitele Základní školy
Velká Bíteš, příspěvková organizace v této věci a vyjadřuje řediteli školy nespokojenost s neadekvátním
řešením vzniklé situace.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
21/2/12/RM – rozhoduje vyhlásit v termínu podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, konkurz na ředitele škol:
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
22/2/12/RM – schvaluje Projekt prevence kriminality ve městě Velká Bíteš na roky 2012-2015.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012
23/2/12/RM – rozhoduje podporovat výstavbu široko sortimentní prodejny potravin v lokalitě
Vlkovská.
odpovědnost: rada města termín: 23.1.2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 3/12 KONANÉ DNE 1. ÚNORA 2012
2/3/12/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/12 ze dne 23.1.2012.
odpovědnost: rada města termín: 1.2.2012
3/3/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení spotřeby tepla v kulturním
domě, Velká Bíteš“ se zhotovitelem Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13.2.2012
4/3/12/RM – souhlasí s realizací víkendového provozu v Městském muzeu ve Velké Bíteši v celé sezóně
od 1.5.2012 do 30.9.2012 dle žádosti vedoucího muzea takto: sobota 09:00-13:00 hod., 14:00-17:00 hod.
a poslední neděle v měsíci 09:00-13:00 hod., 14:00-16:00 hod.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 1.5.2012
5/3/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Komerční banky, a.s., Palackého 1606/46, 586 32
Jihlava na poskytnutí dlouhodobého úvěru na 4,5 mil. Kč pro financování projektu „III/3791 Velká Bíteš
– Vlkovská – 2. etapa“ a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí úvěru ve výši 4,5 mil. Kč
a uzavření smlouvy o úvěru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7.2.2012
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6/3/12/RM – schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn dle předloženého
návrhu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 29.2.2012
7/3/12/RM - povoluje Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace výjimku
z nejvyššího počtu žáků dle § 23 odst. 5 školského zákona, do počtu 4 žáků ve třídě II. určené pro žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 1.2.2012

ŘÁDKOVÁ INZERCE

„Koupím byt 4+1 ve Velké Bíteši v lokalitě U Stadionu, rychlé jednání. Tel. č. 773 500 753“.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alena MALÁ oznamuje opětovné zahájení své činnosti.
KDE: Masarykovo náměstí 88 (Stará pošta, 1. poschodí), Velká Bíteš.
KDY: Po-Pá: 9.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Čekání předejdete objednáním se na
přesnou dobu. Možné je dohodnout si i jiný termín mimo označené konzultační hodiny.
KONTAKT: tel. č. 777 172 223 nebo e-mail: alena.mala@post.cz.
Nabízím kadeřnické i kosmetické služby s kosmetikou Mary Kay,
kontakt: Petra Sedláková, Říčky 46, tel. č. 731 181 897
Znovu otevřené dámské krejčovství, úprava dámských i pánských oděvů,
kontakt: paní Marie Rybníčková, Jáchymov 37, tel. č. 728 839 403.
Máte potíže? Máme řešení!
Rychlé vyřízení úvěru bez příjmů a bez registru. Od přímého investora. 100% jistota, seriózně
od 50 000 Kč. Šanci má každý. Tel. č.: 774 735 833. Jihlava
Malby Minařík, Ostrovačice
Nabízíme provedení veškerých klasických malířských a natěračských prací. Provádíme také
realizaci reklamních a dekoračních maleb do jakýchkoliv prostor.
Email: malbyminarik@seznam.cz, tel. č. 775 210 295.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Českomoravská stavební spořitelna, a.s
má otevřenou pobočku na „STARÉ POŠTĚ“, Masarykovo
nám. 88 vedle radnice, TECHNICKÉ SLUŽBY v 1. poschodí.
Ke stavebnímu spoření nabízíme další produkty - Pensijní
připojištění, rizikové životní pojištění spořícího a úvěrového
účtu, podílové fondy, zajištěné fondy, IŽP (investiční životní
pojištění) -vypracujeme zdarma nabídku, kde mohou být
pojištěni 2 dospělí + až 5 dětí. Děti mají výhodnou pojistku
do 26 let věku. Pojistka též má úročení spořícího účtu 2,4%,
ze kterého se mohou 4x za rok vybírat vložené finance.
Otevřeno: pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 17.00 hodin
pondělí – Nožička Josef, ml. tel. 608 366 18
úterý – Nožička Josef, st. tel. 602 371 409
středa – Urbánková Alena, tel. 732 756 675
čtvrtek – Hellerová Markéta, tel. 724 056 917
pátek – Urbánková Alena, tel. 732 756 675
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Podnikatelé mají nyní možnost na webových stránkách

www.bitessko.com
zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.
Je možno vložit svoji poptávku, nabídku nebo inzerci v oblasti:
služeb, auto – moto, pro děti, seznámení, nemovitosti, zvířata, zaměstnání a jiné.
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